Leverancierbeoordeling
Leverancier
Projectleider/uitvoerder leverancier
Projectleider Mitros
Projectnummer (indien van toepassing)
Soort project/proces
Aanbestedingsvorm
Start en einde opdracht
Beoordelingsteam (indien van toepassing)

Toelichting:
De beoordeling van de leverancier vindt plaats aan het eind van elk project of minimaal 1x per jaar in de genoemde processen. Dit conform het vastgestelde inkoopbeleid,
meer specifiek paragraaf 10.2 longlistbeheer. De beoordeling richt zich op de fases voorbereiding, uitvoering en nazorg, met daarin zowel terugkerende als fasespecifieke
elementen. De weging per fase en per element kan verschillen per project/proces/aanbestedingsvorm; zie ook de "korte gebruiksinstructie formulier
leveranciersbeoordeling" als genoemd op Kennisnest
Geef per item je score volgens onderstaande opsomming: 1 = slecht, 3 = matig, 5 = voldoende, 8 = goed, 10 = uitstekend. Vul een geheel getal in, zonder decimalen, in
het gele vakje. Heb je over een item geen mening, laat dan het hokje leeg en zet de wegingsfactor op 0.
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KWALITEIT
1.01 Kwaliteit projectleiding
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denk aan: initiatieven, meedenkende opstelling, organisatie van het werk, onderlinge afstemming, kennis van zaken, beheersing van risico's en
kosten, bieden van oplossingen

1.02 Bekwaamheid vaklieden
denk aan: kennis van zaken, ervaring, nakomen afspraken, voorkomen van gebreken en opleverpunten, voorkomen van schades, resultaten,
geen storend gedrag

1.03 Kwaliteit werkvoorbereiding
denk aan: nauwkeurigheid inventarisatie, inspectieresultaten, vaststellen gebreken en oplossingen, opstellen technische omschrijvingen en
werkplannen, volledigheid meterkastlijsten, capaciteit

1.04 Kwaliteit uitvoering
denk aan: juiste maatregel, juiste materiaal/materieel, volledigheid en kwaliteit van het geleverde werk, constantheid in kwaliteit, aantal
opleverpunten, capaciteit

1.05 Omgang met veiligheid
denk aan: volgen van het veiligheidplan, voorkomen ongelukken en risico's, gebruik beschermingsmiddelen, veilig achterlaten bouwplaats,
aanwezigheid certificaten en keuringen

1.06 Orde en netheid op de bouwplaats
denk aan: voorkomen overlast, aanvegen bouwplaats, schoon opleveren woningen, verzorgde indruk, geen rondslingerend materiaal, puin en
resten regelmatig afvoeren

1.07 Afhandeling opleverpunten
denk aan: afhandeling binnen gestelde termijn, in een keer goed, aanleveren gegevens voor dossier, bewonerstevredenheid, aanleveren 2e
handtekening opleverformulier
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Score Kwaliteit
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2.01 Planning

1

0

2

0

denk aan: opstellen uitvoeringsplanning, aansluiten op gemaakte afspraken, beperken doorlooptijd, haalbaarheid, efficientie, duidelijkheid,
inzichtelijkheid, detaillering

2.02 Voortgang
denk aan: voldoen aan gemaakte afspraken, volgen van de afgesproken planning, op tijd opleveren, beperken doorlooptijd, tijdige levering van
materiaal en materieel, aansluiting binnen- en buitenwerkzaamheden, rapportage
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3.01 Inzichtelijkheid begroting
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denk aan: omschrijving activiteiten, hoeveelheden, eenheden, splitsing materiaal-, arbeids- en bouwplaatskosten, kosten
onderaannemers/leveranciers, staartkosten, verrekenprijzen, afrekening stelposten

3.02 Oordeel prijsopgave
denk aan: resultaatgericht, volledigheid, uitsluitingen/beperkingen, zekerheid/garantie, bepalingen t.a.v. meer-/minderwerk, aansluiting op
gemaakte afspraken, correcte hoeveelheden, verklaring afwijkingen kosten en hoeveelheden

3.03 Totstandkoming definitieve prijs
denk aan: verloop van de onderhandelingen, snelheid, duidelijkheid, zakelijkheid, verhouding prijs/prestatie, hoogte definitieve prijs, kennis van
zaken

3.04 Kostenbeheersing
denk aan: beperken meerwerk, benutten kansen op kostenbesparing, monitoring en rapportage, signalering en advisering, helderheid,
inzichtelijkheid, verrekening hoeveelheden
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Score Geld
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4.01 Omgang met bewoners
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denk aan: volledige/tijdige info voor bewoners, omgaan met veiligheid van bewoners, houding en omgang t.a.v. bewoners, nakomen van
afspraken met bewoners, snelheid van reageren, omgang met bewonerscommissie

4.02 Relatie tot Mitros
denk aan: nakomen van afspraken, communicatiewijze, bereikbaarheid, samenwerking

4.03 Administratie
denk aan: verrekening meer-/minderwerk en stelposten, rapporteren, aanleveren en vastleggen van gegevens, wijze van factureren
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Score Informatie
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5.01 Nazorg
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denk aan: afhandeling schade en klachten, narooien, achtervang buiten werktijd, leveren revisietekeningen, garantieverklaringen,
gebruiksaanwijzingen e.d.

5.02 Inzet bewonersconsulent
denk aan: functioneren medewerkers van Versluis, verloop bewonersbegeleiding, bewonerstevredenheid, vastleggen en nakomen afspraken,
omgang met weerstand, procesbeheersing

5.03 Aansturing onderaannemers
denk aan: selectie en kwaliteit onderaannemers, organiseren van inzet onderaannemers, inzet ketenpartners, informeren onderaannemers,
toezicht op onderaannemers

5.04 Resultaat prestatieinkoop
denk aan: heeft de aannemer waargemaakt wat tijdens de selectieprocedure is toegezegd, beheerst de aannemer het renovatieproces, wordt
Mitros ontzorgt
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0

Score

6.

Wegings- Gewogen
factor
score

CONCLUSIE
35

6.01 Eindscore
6.02 Wil je verder met dit bedrijf? (ja/nee)
6.03 Opmerkingen (vrije invoer)

0
0,0

